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Doelstellingen van het project 

Het project "Tools voor Intercultureel Onderwijs van 

Verpleegkundigen in Europa " 

( IENE 3 ) heeft tot doel om de vaardigheden van verpleegkundigen 

en professionals in de gezondheidszorg te verhogen in het 

verstrekken van cultureel competente en meelevende zorg aan 

patiënten en daarmee hun daadwerkelijke deelname aan de 

Europese arbeidsmarkt te vergemakkelijken. 

Partners uit zes Europese landen, het Verenigd Koninkrijk, 

Roemenië, Italië, Duitsland, Turkije en Nederland gaan lessen 

ontwikkelen en uitvoeren volgens het PPT/IENE model voor 

interculturele educatie van verpleegkundigen.   

 
Geplande activiteiten 

De 6 Europese partners zullen met behulp van het PPT/IENE model 

3 innovatieve toolkits ontwikkelen met betrekking tot: 

- Compassie [warme zorg] 
- Courage [moed] 
- Therapeutische interculturele communicatie 

Elke toolkit wordt middels een pilot uitgevoerd en geëvalueerd.  

Op deze manier wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het 

PPT/IENE model. Tevens worden case studies/best practices 

verzameld die intercultureel leren over meelevende en cultureel 

competente zorg bevorderen.   

 

Startbijeenkomst in Londen 31 Oktober t/m 1 november 2013 
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De eerste bijeenkomst vond plaats op de Hendon Campus van de 

Middlesex University in Londen, waar Professor Rena Papadopoulos 

de Europese partners had uitgenodigd. 

In deze 2 dagen zijn het doel, de structuur en de procesplanning van 

het project doorgenomen en verduidelijkt. 

De partners in het project hebben zich aan elkaar voorgesteld. 

Hierbij werden de overeenkomsten en verschillen benoemd in de 

verschillende Europese landen ten aanzien van onderwijs en zorg 

Er is een aantal workshops gevolgd om het. begrip compassie te 
definiëren, immers elk deelnemend land heeft daar zijn eigen 
definitie voor. 
. 

 

 

 

Project Partners 
 

 

  
 
www.ao-
siena.toscana.it 
 

Contact 

Claudia Rustici 

rusticla@unisi.it 
 

AOUS/Italy  

Het academisch ziekenhuis van Sienna, is 

een gespecialiseerd ziekenhuis en staat 

national goed aangeschreven vanwege 

uitmuntende zorg en innovatieve 

behandelingen. 

Het heeft een traditie van continue 

innovaties in onderzoek en onderwijs. 

Voor wetenschappers en artsen staat de 

verbetering van kalitiet van leven en het 

psycho sociale welbevinden van de 

patienten voorop. 

Het AOUS bestaat uit 8 afdelingen die 

onderling samenwerken op het gebied 

van medische zorg, onderwijs en 

onderzoek. 
 

 

 
 
www.edu-net.ro 
 
Contact 
Victor Dudãu 
vdudau@yahoo.fr 

 

 

EDUNET/Romania  

Het doel van de EDUNET organisatie is 

het zorgen voor diensten en middelen om 

een leven lang leren te promoten, om 

professionele opleidingen te 

ondersteunen  en actief burgerschap te 

ontwikkelen. EDUNET is geautoriseerd 

door    het Roemeense ministerie van 

Onderwijs en Ontwikkeling en het 

ministerie van Sociale Zaken en Familie 

als leverancier van volwassenenonderwijs 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.ao-siena.toscana.it/
http://www.ao-siena.toscana.it/
mailto:rusticla@unisi.it
http://www.edu-net.ro/
mailto:vdudau@yahoo.fr


 

  

   www.ieneproject.eu 

This project has been funded with support from the European Commission. 

in vreemde talen. 

 

 
 
www.marmaraeah.go
v.tr 

 

Contact 

Serpil Tural 

serpiltural@hotmail.

com 

 

 

Marmara Hospital/Turkey  

Het Marmera Universitair  Ziekenhuis is 

een van de meest gespecialiseerde 

ziekenhuizen van Turkye. 

Het beschikt over modern geavanceerde 

faciliteiten en een hoog opgeleide staf. 

Onderzoek en opleiding zijn belangrijk en 

er is een goede samenwerking met het 

ministerie van Volksgezondheid. 

Het ziekenhuis heft 541 plaatsen, 566 

dokters, 550 verpleegkundigen en 175 

paramedici.  

In de afgelopen 3 maanden zijn er 

800.000 patienten behandeld. 

 

 

 

 
 
www.mdx.ac.uk 

 

Contact 

Rena Papadopoulos 

 

r.papadopoulos@m

dx.ac.uk 

 
Project Co-Ordinator 

 

 

Middlesex University/UK is een van de 

grootste universiteiten van Groot 

Brittannië. Het telt 40.000 studenten 

verspreid over de campussen van 

Londen. Dubai en Mauritius, en werken 

samen met prestigieuze academische 

partners uit de hele wereld. 

Het centrum van de universiteit is de 

campus in  Noord-West Londen , een heel 

multi cultureel deel van Londen. De 

universiteit staat bekend om haar 

hoogstaand onderwijs en onderzoek 

waarmee ze het verschil maakt in het 

leven van studenten en staf. 

Er is een continue samenwerking met het 

bedrijfsleven. 

 

 

 

 
 
www.albeda.nl 

 

Contact 

Annemiek van 

Workum 

a.vanworkum@albe

da.nl 

  

 

 

Albeda College/Netherlands is een 

ROC voor MBO en volwassenenonderwijs. 

Het telt 25.000 studenten en 200 

werknemers (onderwijzend en niet 

onderwijzend personeel). 

Er wordt onderwijs op 4 mniveau’s 

aangeboden. 

Het volwassenenonderwijs bestaat 

voornamelijk uit contract onderwijs van 

de Nederlandse taal aan  immigranten .  

  

 
 

 

 
 
Meer informatie is te 

vinden op 
 

 
www.ieneproject.eu 

 
________________ 

 
Volgende 

bijeenkomst is op 10 
en 11 april 2014  in  

Istanbul/Turkey 
 
________________ 
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www.volkssolidaritaet.
de/gera 

 

Contact 

Friederike Jung 

friederike.jung@vol

kssolidaritaet.de 

 

Volkssolidarität/Germany in Gera ziet 

zichzelf al seen politiek onafhankelijke 

non profit organisatie gespecialiseerd in 

welzijn en gezondheid. 

De doelgroep bestaat uit kinderen, 

volwassenen en ouderen die zorg en of 

ondersteuning nodig hebben. 

De Volkssolidariteit telt 300 

medewerkers. 

 

http://www.volkssolidaritaet.de/gera
http://www.volkssolidaritaet.de/gera
mailto:friederike.jung@volkssolidaritaet.de
mailto:friederike.jung@volkssolidaritaet.de


 

  

   www.ieneproject.eu 

This project has been funded with support from the European Commission. 

 

  


